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PUCRS INAUGURA PARQUE ESPORTIVO

A PUCRS inaugura, no dia 6/6, às 10h30min, um modelar Parque Esportivo. O Estádio

Universitário e o estacionamento foram construídos justapostos. A pista de atletismo e o

campo de futebol ficam acima do estacionamento para 720 lugares. Há arquibancadas para

2,4 mil espectadores. O complexo esportivo da PUCRS já conta com o Prédio Poliesportivo,

com 20 mil m² em nove pavimentos, voltado às aulas da Faculdade de Educação Física e

Ciências do Desporto e à prática esportiva da comunidade. Integram também o Parque

quadras de paddle, tênis com piso de saibro, futebol e vôlei de areia e futebol sete society

com grama sintética. No programa de inauguração, na terça-feira, dia 7/6, às 20h, a estréia

do Estádio Universitário será

com um Grenal de juniores. No

sábado haverá um torneio de

atletismo.

Rauch entra
na galeria de
ex-Reitores

Na próxima segun-
da-feira (6/6), será
realizado jantar come-
morativo na PUCRS,
por ocasião das festi-
vidades de São Mar-
celino Champagnat.
Na oportunidade, será
inaugurado quadro do
Ir. Norberto Rauch na
galeria de ex-Reitores
da Universidade. O evento ocorrerá às 20h,
no Restaurante Panorama. O jantar será por
adesão e os convites podem ser adquiridos
na Pró-Reitoria de Extensão, com a funcioná-
ria Selma (prédio 40, ramal 4712). O número
de adesões é limitado e está previsto para
encerrar no dia 3/6, às 18h.

O Código
da Vinci

em debate
Nesta quar-

ta-feira, 1º/6,
das 19h30min
às 22h, na pa-
lestra organiza-
da pelos alunos
da disciplina Es-
tudo dos Meios
e Ações Aproxi-
mativas do cur-
so de RRPP da
Faculdade de
Comun icação
Social, será de-
batido o conteú-
do do livro O Có-
digo Da Vinci, de Dan Brown, best seller que
vendeu milhões de exemplares. Os palestran-
tes são os professores Ir. Evilázio Teixeira
(Vice-Reitor, doutor em Teologia e Filosofia) e
Luiz Antonio de Assis Brasil (escritor e vice-
diretor da Faculdade de Letras). O ingresso é
1kg de alimento ou um agasalho, que serão
doados para comunidades carentes. O evento
ocorre no auditório térreo do prédio 50. A co-
ordenação é da professora Marisa Soares.

Qualidade de
software é tema
de simpósio

De 6 a 10/6 a PUCRS será sede do
4º Simpósio Brasileiro de Qualidade de
Software (SBQS), evento que reunirá
empresários, profissionais, professores,
pesquisadores e estudantes de diver-
sas áreas interessados em comparti-
lhar experiências, discutir problemas,
soluções e estabelecer parcerias. Serão
premiados artigos científicos nas cate-
gorias Trabalho Técnico e Relato de Ex-
periência (as inscrições já se encerra-
ram). O SBQS é promovido pela Socie-
dade Brasileira de Computação, Minis-
tério da Ciência e Tecnologia e Progra-
ma Brasileiro da Qualidade e Produtivi-
dade em Software, com o apoio da
Universidade. Informações no site
www.pucrs.br/eventos/sbqs. As ins-
crições pela internet encer-
ram-se nesta quar-
ta, 1º/6.

Seminário discute lazer,
cultura e inclusão

Com o apoio da Faculdade de Educação Física e Ciên-
cias do Desporto será realizado nos dias 7 e 8/6, o Semi-
nário de Lazer, Cultura e Inclusão, das 8h30min às
17h30min, no Centro de Convenções da Fiergs. Estarão
participando profissionais de diferentes áreas, principal-
mente das áreas da Saúde e da Educação. No dia 7, às
10h30min, a professora Jane Gonzalez será uma das in-
tegrantes do painel Alternativas de inclusão nas dife-
rentes áreas: esporte, arte, educação e ambiente la-
boral. Informações: 3383-2026 ou pelo e-mail

contato@contato.inf.br ou
www.sesirs.org.br/

sesilazer.

Para acolher os
acompanhantes e familiares dos vestibulan-

dos, está sendo lançado o Passe o Final de Semana na
PUCRS. Trata-se de um conjunto de atividades gratuitas realizadas

no Campus Central nos dias 25 e 26/6, durante o horário das provas. Estão
programados minicursos, serviços, oficinas, visitas guiadas, exposições e pa-

lestras. Algumas atividades necessitam de inscrições, que podem ser realizadas até o
dia 9/6 (último dia, também, para inscrever-se no vestibular) pelo site www.pucrs.br/

proex/finaldesemana, no qual está a programação completa. Informações: 3320-3680 e
3320-3708. A promoção é das Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários, Extensão e Graduação.



Mostra da
Arquitetura

Até o dia 10/6, a Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo promove mostra
de trabalhos acadêmicos realizados no
segundo semestre de 2004. A exposição
homenageia o japonês Kenzo Tange, fa-
lecido em março de 2005, que foi um
dos mais importantes arquitetos con-
temporâneos. Nas suas obras, há ele-
mentos de templos e castelos shintôs e
budistas e referências às armaduras
samurais convivendo com técnicas e
desenhos contemporâneos. Os traba-
lhos estão na Pra-
ça de Expo-
sições e
E v e n t o s
do prédio
9. O horá-
rio de visi-
tação é
das 8h às
22h30min.

Teses e
dissertações
sobre Ensino

Superior
Estão abertas as inscrições, até 30/6,

para o Prêmio da Fundação Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Superior Parti-
cular (Funadesp). Concorrem titulados de
doutorado ou mestrado que tenham defen-
dido os trabalhos até três anos preceden-
tes à data de inscrição. Os temas devem
estar relacionados ao ensino superior par-
ticular, com contribuições para sistemati-
zar informações sobre o setor, debater e
formular políticas, melhorar os padrões de
qualidade e implantar processos perma-
nentes de avaliação institucional e desen-
volvimento de sistemas de gestão e plane-
jamento. Os classificados em primeiro lu-
gar de tese de doutorado e dissertação de
mestrado receberão, respectivamente, R$
15 mil e R$ 5 mil. O formulário para inscri-
ções está no site www.funadesp.org.br.
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As alunas da Faculdade de Psicologia CAROLINA BARBOZA e
ADRIANA GOBBI, conquistaram, respectivamente, o 1º e o 2º lugar,
no 12º Prêmio Estudante da Sociedade de Psicologia do RS. O traba-
lho de Carolina foi sobre Concepções de gênero na infância e o de
Adriana trata De que padece o sujeito na atualidade.

Os professores EDUARDO CASSEL, das Faculdades de Engenha-
ria e Química, e RUBEM VARGAS, coordenador de Departamento de
Engenharia Química, apresentaram três trabalhos no 7th International
Symposium on Supercritical Fluids, em Orlando (EUA).

O professor da Faculdade de Educação Física e Ciências do Des-
porto NELSON TODT é o único brasileiro participante do 13º Seminá-
rio de Pós-Graduação da Academia Olímpica Internacional, que ocor-
re em Olímpia (Grécia) até o dia 14/6. Todt foi indicado a participar do
evento por integrantes da Academia Olímpica Brasileira e do Comitê
Olímpico Brasileiro.

As professoras da Faculdade de Letras MARIA DA GLÓRIA BOR-
DINI, MARIA LUÍZA REMÉDIOS e REGINA ZILBERMAN são as orga-
nizadoras do recém-lançado livro Crítica do tempo presente – Estu-
do, difusão e ensino de literaturas de língua portuguesa. A obra foi
editada pela Nova Prova Editora, com apoio do Instituto
Estadual do Livro.

O professor
JOÃO GUILHERME
BARONE, da Fa-
culdade de Co-
municação Social,
foi eleito presi-
dente do conse-
lho curador da
Fundacine, re-
presentando a
PUCRS. Criada em
1998, a Fundacine
reúne iniciativa
privada, Estado,
produtores e exi-
bidores cinemato-
gráficos do RS. O
objetivo é anali-
sar, organizar e
desenvolver o se-
tor, além de di-
fundir o cinema
gaúcho em escala
nacional e inter-
nacional.

A Faculdade de Engenharia e a Assessoria
de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais
recebeu um grupo da King’s College at the Uni-
versity of Western Ontario – Uwo, do Canadá. A
visita foi uma das ações que contemplam o

convênio de cooperação inter-
nacional assinado em maio.

A PUCRS e a Università Degli Studi
Sassari firmaram acordo de cooperação
didática, científica e cultural. O docu-
mento foi assinado pelo Reitor em exer-
cício, EVILÁZIO TEIXEIRA, e pelo Presi-
dente da Corte de Cassação Italiana,
Vincenzo Carbone, que na oportunidade
representou o Reitor da Instituição italia-
na, Alessandro Maida. O acordo prevê a
promoção do intercâmbio de docentes,
pesquisadores e estudantes, programas
de bolsas de estudo, organização de es-
pecializações, mestrados e ciclos de se-
minários, entre outras atividades. Carbo-
ne proferiu palestra sobre o tema Refor-
ma e Administração da Política Italiana
e Européia. O evento foi promovido pelo
Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Criminais da Faculdade de Direito.

Prêmio
Finep

O Prêmio da Financiadora de Estu-

dos e Projetos (Finep), do Ministério da

Ciência e Tecnologia, tem inscrições

até o dia 15/6. Os premiados das eta-

pas regionais receberão troféus, subsí-

dios para registro de patentes e assi-

naturas da revista Scientific American.

Os vencedores nas categorias Pequena

Empresa, Empresa Incubada e Produto

– Pequena Empresa também serão

agraciados com laptops oferecidos

pelo Sebrae Nacional. Entre os prêmios

oferecidos na etapa nacional estão

computadores, impressoras, bolsas de

desenvolvimento científico e tecnológi-

co do CNPq, troféus, selos de qualifica-

ção, assinaturas da revista Expressão

e uma viagem ao Reino Unido. Também

serão sorteadas bolsas para estudar

MBA Marketing, MBA Finanças, MBA

Saúde ou MBA Logística. Informações:

(21) 2555-0555 ou www.finep.gov.br.



Lançamentos
da Edipucrs

No dia 2/6, às 18h, haverá dois lança-
mentos da Edipucrs. O professor da Facul-
dade de Biociências Ernildo Stein autografa
seu livro A cidade de Deus e a cidade dos
homens: De Agostinho a Vico – Festschrift
para Luis Alberto de Boni. A obra Ressigni-
ficando a prática do ensino de línguas: a
valorização da docência, organizada pelas
professoras da Faculdade de Letras Jussara
Bins e Jocelyne Bocchese, também
será lançada. O evento ocorre
na Livraria Acadêmica,
prédio 41.

Pastoral Café
Todas as terças-feiras, os alunos, fun-

cionários e professores podem encontrar-se
num ambiente descontraído para conversar
ou se divertir com videoquê. O Pastoral
Café, aberto das 17h30min às 21h30min,
na sala 104 do prédio 17, oferece também
sucos e guloseimas. Criado por iniciativa
dos alunos, o
espaço con-
ta com apoio
do Centro de
Pastoral e
do Grupo
de Agentes
Multiplicado-
res da PUCRS.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Como
identificar

a depressão

Prato
Especial

da semana
Confira no site www.

pucrs.br/prac/pratoespecial
o cardápio do Prato Especial
(R$ 3,50), voltado a alunos da
PUCRS. As refeições de 1º
a 3/6:

QUARTA-FEIRA – 1º/6
Arroz, feijão, almôndega,

massa ao sugo e saladas.

QUINTA-FEIRA – 2/6
Arroz, feijão, frango crocan-

te, couve-flor refogada e sa-
ladas.

SEXTA-FEIRA – 3/6
Arroz, feijão, tatu recheado,

moranga refogada e saladas.

Adepressão é uma
doença como qual-
quer outra, caracte-

rizada por sentimentos de
grande abatimento e triste-
za. Muitas vezes os sintomas
são confundidos com sinais
normais de desânimo e a do-
ença acaba demorando a ser
diagnosticada e tratada. A
depressão atinge milhões de
pessoas, independentemen-
te da idade.

Carreiras de sucesso
O curso Planejamento e gestão de carreira: uma

decisão individual é oferecido pela Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia de 4 a 18/6. As au-
las têm o objetivo de criar e analisar planos de carreira
para auxiliar no gerenciamento da vida profissional de
cada aluno. Os encontros serão realizados aos sábados
pela manhã e à tarde. As inscrições podem ser feitas na
Pró-Reitoria de Extensão (Proex), sala 201 do prédio
40. Informações pelo telefone 3320-3680, e-mail
proex@pucrs.br ou site www.pucrs.br/proex.

Prática trabalhista
Aperfeiçoar a prática trabalhista de alunos e

profissionais do Direito, preparar para o exame da

Ordem dos Advogados do Brasil e refletir sobre as

alterações recentemente ocorridas nos Direitos do

trabalho, material e processual são idéias da Ofi-

cina de Prática Trabalhista. As aulas, promovidas

pela Faculdade de Direito, ocorrem de 4/6 a 11/11.

São voltadas a acadêmicos de Direito que cursam

a partir do 7º semestre e a profissionais da área.

Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (Proex),

sala 201 do prédio 40. Informações pelo telefone

3320-3680, e-mail proex@pucrs.br ou no site

www.pucrs.br/proex.
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CAUSAS
Pode ser desencadeada por acontecimentos externos, como a perda de um ente que-
rido, decepções em casa ou no trabalho, perda de emprego, doença grave e desmo-
ralização, entre outros. Os quadros depressivos são causados por um somatório de
fatores internos do organismo, aliado a fatores externos. Como fatores internos estão
os fisiológicos, como intoxicação por álcool, certas infecções, distúrbios hormonais e
nutricionais, consumo prolongado de tranqüilizantes, mas especialmente, predis-
posição genética. Entre os externos, os eventos de vida negativos que, atuando como
estressores, ultrapassam as condições próprias do indivíduo em lidar com tais alte-
rações. Exemplo: perdas de familiares ou de emprego, acidentes, separações, etc.

SINTOMAS
Quando a depressão está num estado moderado, pode apresentar distúrbios no
pensamento, problemas de comunicação, perda de energia e interesse por ati-
vidades do cotidiano, dificuldade de concentração, alterações do sono e do
apetite, pessimismo, dificuldade de tomar decisões, irritabilidade, chorar à toa,
perda de interesse sexual, sentimentos de culpa sem justificativa, pensamen-
tos recorrentes sobre a morte, entre outros. Quando o quadro está avançado, a
pessoa pode desejar isolar-se de tudo e de todos e ter vontade de morrer.

DIAGNÓSTICO
O médico pode fazer o diagnóstico através
de cuidadoso exame clínico psiquiátrico,
analisando o prontuário, o histórico famili-
ar e conversando com familiares do paci-
ente se for necessário. Exames de sangue
também podem auxiliar, informando sobre
problemas hormonais ou outras causas
orgânicas que se apresentam como um
quadro depressivo.

TRATAMENTO
A depressão é tratada com medicação e
também com psicoterapia. Em casos leves
algum tipo de psicoterapia pode ser sufici-
ente. Nos casos moderados e graves a far-
macoterapia é indispensável. Geralmente
os resultados são percebidos após algu-
mas semanas de tratamento.



 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Palestra: A interpretação jurídica e a constituição
inglesa atual
3ª Jornada da Psicologia e Educação
Curso: Criação e formação de textos com Word

Cursos ATC/Famecos – Flash básico

Vestibular de Inverno 2005

Mestrado em Teologia

Concerto da Orquestra de Pádua e do Vêneto por
ocasião dos 130 anos da imigração italiana
Happy Hour do Grupo de Apoio Aéreo em Situações
Especiais (Ases)
Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais

Mestrado em Engenharia Elétrica

2º Encontro com a Psicologia PUCRS/UFRGS
Curso: Análise de dados com SPSS

Palestra sobre Meio ambiente

Curso: Empreendendo no mercado de química
Encontro de Física Experimental para vestibulandos
Curso: Habilidades gerenciais para novos gerentes
Curso: Incorporação imobiliária: registro,
responsabilidade e execução dos quadros 1 até 7 da
NBR 12721
11ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo

Curso: Estruturas mistas – concreto x alvenaria
estrutural
Curso: Gastronomia francesa
Especialização em gestão fazendária

Congresso: Fernando Antônio Pizarro Barata Silva – a
reforma sindical
Cursos ATC/Famecos – Introdução ao Mac Os
Seminário economia às 5 ½

Missa em homenagem a São Marcelino Champagnat

Curso: Negociando com fornecedores

Ciclo de seminários PET Biologia

Curso: Gestão da informação com Access

Curso: Auxiliar / assistente de RH

Início às 12h. Palestrante: professor Juarez Freitas. Local: prédio 11, sala 1035. Promoção: Grupos de
Pesquisa de Direito Administrativo e de Propriedade Intelectual.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/6, com início às 12h. Promoção: Faculdade de
Comunicação Social. 
Inscrições abertas até 9/6. As provas serão realizadas nos dias 25 e 26/6. Informações e inscrições no
site www.pucrs.br ou pelo telefone 3320-3557.
Inscrições abertas até 11/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Teologia.
Informações: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou teologia-pg@pucrs.br.
Início às 20h, no Salão de Atos da PUCRS. Promoção: Consulado da Itália. Apoio: Instituto de Cultura
Musical. 
Início às 19h. Local: Rua 18 de Novembro, 443. A iniciativa é de um grupo de alunos da Faculdade de
Ciências Aeronáuticas. Confirmar presença pelo e-mail ases_org@yahoo.com.br.
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: prédio 30, sala
152, bloco D, 3320-3500 ramal 4059 ou www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema.
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Informações
e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Início às 19h15min. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. 
Início às 17h45min. Palestrante: professor Orci Paulino Teixeira. Local: mini auditório (sala 241/C).
Promoção: Campus Zona Norte.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Química. 
Início às 14h. Local: auditório do prédio 10. Promoção: Faculdade de Física. A atividade é gratuita. 
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. O evento começa em 17/6 e terá como tema O mundo antigo: patrimônio e memória.
Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 9h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
As aulas começam hoje. Promoção: PUCRS Virtual em parceria com o Direito, Face, Faced, Psicologia e
Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário. Informações e inscrições: www.ead.pucrs.br ou 3320-3529.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Direito. 

Início às 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 17h30min. Tema: Indicadores econômico-ambientais na perspectiva da sustentabilidade.
Palestrante: Clítia Martins. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Entrada franca.
Início às 18h30min. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. De 6 a 10 de junho o Centro de Pastoral
promove atividades que ajudam a tornar conhecidas vida e obra de Champagnat. O evento integra as
comemorações da Semana São Marcelino Champagnat.
Início às 19h. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857,
www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Início às 13h10min, com o tema Os sistemas complexos da bioinformática. Ministrante: professor
Osmar de Souza. Local: prédio 12C, sala 142. Promoção: PET Biologia. Entrada franca.
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6, a partir das 8h. Promoção: Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/6. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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Não espere
por uma crise para descobrir o que

é importante em sua vida.

Platão


